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1. Informační údaje  
 

Adresa sídla: Centrum LADA, z.s.; Nádražní 362; 395 01 Pacov 

Adresa pracoviště: Centrum LADA, z.s.; Nádražní 362; 395 01 Pacov 

Telefon: 777 507 721, 777 624 008 

IČO: 265 18 252 

E-mail: lada@centrumlada.cz 

Web: www.centrumlada.cz 

FB: facebook.com/ladapacov 

 

Poskytované služby ● Centrum denních služeb 

      Provozní doba:  PO až PÁ 6.00 – 15.30 hodin 

      Poskytování služby:  PO až PÁ 7.00 – 15.30 hodin  

● Osobní asistence 

      Poskytování služby osobní asistence: nepřetržitě 

 

Odpovědná osoba:  Jana Moravcová – předsedkyně Centra LADA 

 

Bankovní spojení: 182117604/0300, 169937157/0300, 115-5435290257/0100   

 

Rada Centra LADA, z.s., Pacov  Jana Moravcová – předsedkyně 

Ing. Anna Bílková – člen 

Eva Jandová  – člen 

Petra Kotková  – člen 

Monika Zemanová – člen  

mailto:lada@centrumlada.cz
http://www.centrumlada.cz/
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2. Poslání a cíle centra denních služeb 
 

Posláním centra denních služeb je poskytovat dospělým lidem s mentálním  

a kombinovaným postižením individuální pomoc a podporu při zvládání běžného života 

a hledání možných cest k jejich seberealizaci. 

Centrum LADA poskytuje své služby s co nejpřirozenějším sociálním zázemím  

pro klienty při úzké spolupráci s rodinou. 

 

Cílem práce centra denních služeb je, aby tito lidé mohli kvalitně a samostatně, 

popřípadě s co nejmenší mírou podpory, uspokojovat své osobní potřeby a zájmy uvnitř 

běžné společnosti. Služby centra denních služeb jsou orientovány na rozvoj 

individuálních znalostí a dovedností uživatelů, posilování jejich sebedůvěry, sebevědomí 

a vlastního rozhodování. 

 

 

3. Poslání a cíle osobní asistence 
 

Posláním služby osobní asistence je poskytovat dětem, dospělým lidem, seniorům bez 

nebo s mentálním, kombinovaným či jiným postižením individuální pomoc a podporu při 

zvládání běžného života a hledání možných cest k jejich rozvoji a seberealizaci. Centrum 

LADA poskytuje své služby v co nejpřirozenějším sociálním zázemí v úzké spolupráci 

s rodinou nebo školou.  

 

Cílem služby osobní asistence je, aby tito lidé mohli kvalitně a samostatně, popřípadě 

s co nejmenší mírou podpory, uspokojovat své osobní potřeby a zájmy uvnitř běžné 

společnosti. Služby osobní asistence jsou orientovány na rozvoj individuálních znalostí a 

dovedností uživatelů, posilování jejich sebedůvěry a vlastního rozhodování. 
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4. Slovo předsedkyně zapsaného spolku 
 

„Díky za každé nové ráno“ 

Kolik hloubky se asi skrývá v těchto několika slovech? 

Rok 2020 se nám z hlavy nikomu jen 

tak nevymaže. Jako malá holka jsem 

slýchávala, že po přelomu století, se 

ve světě objeví nějaké zlo. Každý o 

tom přemýšlel jinak. Přišlo obrovské 

tsunami, přišla havárie jaderné 

elektrárny Fukušima i ekonomická 

krize. Věděli jsme, co dokáže atomová 

bomba. Nikoho ani ve skrytu duše 

nenapadlo, co tak nečekaně a tvrdě 

udeří. Něco, co pouhým okem 

nespatříme: COVID-19. Na jedné 

straně pomyslných vah panika a 

strach, na té druhé odvaha a naděje.  

Jsou pryč krásné chvíle plné úsměvů a 

radosti, kdy jsme se mohli obejmout. 

Jsou pryč i okamžiky, kdy jen tak 

zvesela se mezi sebou špičkovalo, hrál 

společně fotbal, pálila keramika, 

drátkovalo se. Kdy jsme se těšili na trhy,  

na společné výlety, uvařili si s klienty ledové kafíčko. Dnes už každý z nás ví, že to bylo 

právě to „ŠTĚSTÍ“. 

Dne 18. března přišlo vládní nařízení o uzavření většiny sociálních služeb. Až v tom 

okamžiku nám všem došel rozsah toho, co se vlastně děje. Všichni známe dějiny … mor, 

neštovice, španělská chřipka … ale v současné době? 

Po prvním šoku víme, že musíme něco dělat. Nejlépe to, co je naším denním chlebem  

– POMÁHAT. Dávat lidské teplo. Přesně takhle to uchopila celá LADA. Kdo uměl, šil 

roušky. Nejen pro sebe, ale i pro potřebné z veřejnosti. Kolik asi prostěradel  

a povlečení padlo z domácích zdrojů? Jejich soukromí šlo stranou. 

Nakupovali jsme a nosili potraviny těm, kteří to nedokázali, nebo se báli nákazy. 

Předávali jsme jim i naše vlastnoručně vyrobené roušky, když si je pro svůj věk nedokázali 
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ušít. Nadále jsme sloužili v rodinách a přinášeli jsme k nim radost. Jsou to jen malinké 

střípky z naší služby. 

Rok byl tak náročný, že nás většina ke konci prosince mlela z posledních sil. Co mne 

nejvíce sebralo, byly pracovnice sloužící v osobní asistenci. Viděla jsem jejich oči i jejich 

beznaděj. Oči, upřené jedním směrem. Měla jsem pocit, že zestárly v té chvíli o mnoho 

let. Nikdy jsem je neviděla v tomto stavu. Byla jsem z toho tolik vyděšená a ptám se jedné 

z nich: „Co se děje, je ti něco?“. Odpověď jako ve snu: „Musím se vyspat. Už nemůžu a 

neboj, dám to!“. Já si jen povzdechla: „Jak dlouho a v tomhle zápřahu?“. Sloužíme v covid 

pozitivních domácnostech a to působí silně stresově. Ke konci listopadu, přes všechna 

striktní, bezpečnostní protiepidemická opatření, se mi nakazila v rodině klienta 

pracovnice. Měla ochranu obličeje, oblečení, rukavice, pokrývku, vše. Po čtyřech dnech 

v tom lítala s celou rodinou. Do konce roku se mi nevrátila. Těžký průběh a v pozadí 

nezodpovědnost rodiny, kde se sloužilo. Byla to pro ně chřipečka. Dnes to již netvrdí. 

Odešel jim jejich blízký tam, odkud se již nevrací. Slova této pracovnice během nemoci 

byla: „Je to hrůza“. 

Mezi svátky zvoní telefon: „Prosím udělejte něco, nejde se nikam dovolat, jen Vy jste 

nám to zvedli. Našli jsme tady starou paní ležet bezvládnou na schodech. Bídně jsme jí 

dotáhli do bytu. Je prý po covidu. Můžete jí z LADY nějak pomoci? Sociálka nefunguje, 

jsou svátky a nikde nikdo. Nemá tu potraviny nic – POMOZTE!“. Paní 76 let se stará  

o 54 letého postiženého syna. Moje děvčátka přes svou únavu, vše doma položila, 

okamžitě přijela a s sebou přivezla domácí zásoby. Nasytila, pomohla s hygienou  

a s úklidem, zajistila vše, dokud bylo zapotřebí. Kdyby paní nebyla nalezena, kdyby se 

tam nechala ležet, raději nedomyslet. Dost možná, by zde již nebyla a co její 54 letý těžce 

postižený syn. Je zde obrovská mezera ve fungování pomoci státních orgánů. 

Tak, takové situace prožíváme. K optimismu bylo a je v těchto chvílích opravdu daleko. 

Mnoho lidí z veřejnosti, až nyní v této nedobré době pochopilo potřebnost sociální 

služeb. Snad i proto se nám podařilo v krátké době, díky veliké solidaritě našich sponzorů 

i zaměstnanců, zakoupit automobil pro osobní asistenci. Je denně v provozu. 

Mnozí z donátorů nás pravidelně zásobovali desinfekcí, se kterou byl zpočátku veliký 

problém. 

Bohužel, pravdou dnešní doby je to, že téměř celá veřejnost a hlavně ta, která patří do 

rizikových skupin, žije s velikou mírou nejistoty a obav, co bude. Nasčítávají se stresové 

stavy. Přichází deprese, úzkosti. V těchto chvílích přichází s našimi děvčaty do domovů 

k potřebným úsměv, radost, pohlazení, chvíle pohody a naděje. 

Nyní jen několik vět z lepšího soudku, aby bylo zřejmé, že u nás v LADĚ se život opravdu 

nezastavil. Myslíme na to, abychom i v této zlé době šli dopředu a mohli pomáhat. Při 
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uzavření služby jsme neseděli, ale každý zapojil své síly. Desinfikovalo se, bílilo, natíralo, 

obhospodařovala se zahrada. Vše proto, aby se klientela vrátila do bezpečných prostor. 

Do svého druhého „DOMOVA“. Dělo se tu i mnohé jiné. Zpevnila se příjezdová cesta 

mezi vraty, dokončily se pergoly, je hotový bezbariérový vstup do skladu, odizolovaly se 

u něho stěny a celý z venkovní strany se několikrát natíral. V zadní části zahrady, je nové 

rehabilitační zařízení. Upravil se odtok vody při přívalových deštích, usadily vyvýšené 

záhony, máme nové okrasné skalky. Na tom všem se podílela nejen stavební firma, ale 

též naši zaměstnanci. Nemohl a nesměl se zastavit ani život na „Domečku“ pro trvalé 

bydlení. Žila jsem myšlenkou, že musíme býti připraveni na vše. Ten je nyní schopen 

posloužit, včetně vybavení pro každodenní provoz s bezbariérovým přístupem i 

parkovištěm. 

Touto cestou s hlubokou úctou ke svým zaměstnancům chci předat slova díků za vše, co 

dokázali pro organizaci, pro klientelu, pro širokou veřejnost. Za to s jakou silou  

a s jakým nasazením se dokázali bez nějakých nařízení, ze své vlastní vůle postavit této 

epidemii. Bez ohledu na své zdraví a na svůj čas. Jsem na Vás opravdu hrdá. 

Zároveň děkuji všem našim sponzorům za finanční, či materiální podporu, díky které se 

dokázalo nejen dokončit rekonstrukci objektu na trvalé bydlení, dotáhnout problémy, 

s nimiž jsme se dlouhé roky potýkali a též za velikou pomoc pro zajištění bezpečného 

prostředí pro celou LADU. Ať to je přístroj na desinfekci prostor, nebo svozových aut, 

jednorázové bezpečnostní oblečení, desinfekce a vše, co se týká ochrany zdraví. Bez Vás 

všech, co nám pomáháte, co na nás myslíte, by to nebylo možné zvládnout. 

Jen nakonec výňatek z knihy Petra Casanovy: 

…„Bez ran bychom nepochopili, jakou láska dokáže mít hojivou moc. Proto nelitujte 

hořkých zkušeností. Ale také nezůstávejte jen u nich. Jestliže procházíte peklem, hlavně 

nepřestávejte jít. Jen tak vyjdete ven“… 

Co si navzájem popřát? Zdraví, radost a vzájemnou lásku. 

 

 

Vaše Jana Moravcová, předsedkyně spolku 
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5. Rok 2020 pohledem ředitele sociálních služeb 
 

Na rok 2020 budeme vzpomínat nejen proto, že měl zajímavou číslici. I přes to, že v  celé 

společnosti zavládala zvláštní až ponurá atmosféra, v rámci našeho zařízení proběhlo 

několik zajímavých akcí, o kterých se rád zmíním. Mnozí lidé nám dali opětovně pocítit, 

že jsou stále s námi, podporovali nás finančně, slovní podporou 

i vlastní prací. Hned zjara jsme se zapojili do akce „ČSOB pomáhá regionům“, kde jsme 

díky mnoha příznivcům 

získali v této soutěži 

první místo a s tím 

spojený nejvyšší možný 

příspěvek. Výtěžek 

z této soutěže nám 

společně s podporou 

projektu Buřinka pro 

cihlu i s podporou 

mnohých dalších 

jednotlivců a firem 

umožnil koupit nové 

auto pro osobní asistenci. Díky nadaci ČEZ jsme mohli pořídit pro naše klienty venkovní 

posilovací stoje, které jim umožňují zlepšovat kondici. Tradiční charitativní běh HraniRun 

se letošní podzim uskutečnil v jiném, více individuálním a on-line formátu.  

I přesto byl jeho výtěžek 

určený pro naše zařízení 

velmi překvapující. 

Ale sociální služba nemá 

být a ani není jen o 

penězích, má být  

o profesionalitě, dobré 

spolupráci a správném 

nastavení vztahu ke 

klientům. O vztahu 

založeném na důvěře, 

respektu a porozumění. 

Sociální služba je tedy o 

lidech. O lidech, kteří službu poskytují, kteří ji využívají i těch, kteří ji jen vnímají. A je 

dobré si uvědomit, že všichni plujeme na jedné lodi, ať je či není náš život doprovázený 

hendikepem. 
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V minulém roce jsme v rámci denního centra poskytovali službu osmnácti klientům, 

v rámci osobní asistence dvanácti klientům. V průběhu roku došlo k několika 

personálním změnám. Tým pracovníků v květnu rozšířila paní Eva Prošková,  

po dlouholeté spolupráci koncem června odešla do zasloužené penze naše kolegyně 

Anna Bílková, které bych tímto ještě jednou poděkoval. Mezi námi jsme pak začátkem 

července přivítali novou pracovnici Věru Míkovou. Myslím si, že obě nové pracovnice se 

velmi dobře zařadily do našeho týmu.  

A co popřát našemu centru do dalších let? Aby jeho služby využívali lidé rádi, aby  

se zaměstnanci do práce těšili a všem dohromady aby zde bylo dobře.  

Mgr. Rostislav Horek, ředitel sociální služby 

 

 

6. Náhled pracovníků na celý rok v LADĚ 
 

Tablet je náš užitečný pomocník 
 
Naše Centrum LADA se každý rok zapojuje do několika projektů. Ani letos tomu nebylo 
jinak a podali jsme žádost na "Velkou výzvu č. 3 pro rok 2020" do Nadačního fondu pro 
Pelhřimovsko. 
 
Cílem projektu „Tablet je náš užitečný pomocník" bylo klientům našeho Centra pomoci 
objevit nové možnosti ve vzdělávání pomocí moderní technologie. Díky kladně 
schválené žádosti a ochotné paní Hamalčíkové (fundraiser a projektová manažerka pro 
NF pro Pelhřimovsko) jsme nakonec dostali deset tabletů od společnosti SAMSUNG. K 
nim jsme v rámci projektu nakoupili vhodné příslušenství a to nabíječky, paměťové karty, 
ochranná skla a obaly.  

K tabletům neodmyslitelně patří i aplikace. Ty 
jsme volili tak, aby posilovaly konkrétní 
problematické oblasti klientů, procvičovaly 
zrak, jemnou motoriku, kooridnaci oko – ruka. 
Část klientů našeho Centra slovně 
nekomunikuje a vyjadřují se pomocí gest  
a zvuků, zejména u nich bychom chtěli tablet 
používat jako tzv. komunikátor  
a prostřednictvím konkrétních aplikací 
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bychom nastavili alternativní způsob 
komunikace. Do budoucna bychom chtěli 
využívat tablety k realizaci individuálních 
plánů a k tvoření různých projektů. 
 
Už teď vidíme posun dopředu u některých 
klientů a doufáme, že tomu bude  
i v příštím roce. Věříme, že využívání nových 
technologií pomůže zkvalitnit život lidí  
s postižením a do budoucna může plnit roli i plnohodnotné kompenzační pomůcky. 

 

 

Lucie Novotná, DiS, sociální pracovnice 

 

 

Vzdělávání pracovníků 

I v tomto roce se kolektiv pracovníků 

Centra LADA dále vzdělával. Na 

počátku druhého čtvrtletí roku bylo 

plánování kurzů pozastaveno 

z důvodu opatření proti nemoci covid.  

V měsíci červnu se dva zaměstnanci 

zúčastnili konference „Sociální služby 

odborně“, kterou pořádala asociace 

poskytovatelů sociálních služeb.  

Velmi zajímavý byl kurz „Tvořivé a 

rukodělné techniky v sociálních 

službách“, pod vedením paní lektorky 

Mgr. Veroniky Lejcarové, která nás seznámila s vhodnými technikami pro naše klienty. 

Prakticky jsme si vyzkoušeli techniku ebru, malování akvarelem a tvoření figurek 

z keramické hlíny.   

Jedna pracovnice se v říjnu zúčastnila on-line kulatého stolu, kde diskutovala  
o sexualitě mentálně postižených lidí. Moderátorkou byla paní Petra Hamerníková ze 
společnosti Freya, která u nás v centru vedla kurz vloni.  

V měsíci listopadu se všichni zaměstnanci přímé péče sešli ve virtuální místnosti na kurzu 

Michaely Veselé „Práce s rodinou klienta sociálních služeb“. Zde jsme rozebírali 
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konkrétní situace, jak jednat s rodinou nebo 

opatrovníkem klienta. Pro většinu účastníků 

byla tato forma kurzu premiérou. Nevýhodou 

byla omezená diskuze mezi pracovníky.  

Prosinec byl věnován on-line kurzům 

„Motivace versus manipulace klientů 

v sociálních službách“, „Asertivita jako 

strategie jednání pro pracovníky sociálních 

služeb“  

a „Konfliktní situace a agresivní klient“. 

Posledním navštíveným kurzem tohoto roku 

bylo „Psychiatrické minimum pro sociální 

pracovníky a pracovníky v sociálních službách 

– úvod do problematiky“. Kurz vedla lektorka Mgr. Petra Tošnerová, která nás seznámila 

s hlavními psychiatrickými diagnózami a popsala nejčastější příznaky duševního 

onemocnění.  

Všechny tyto kurzy nám přinesly mnoho nových informací, poznatků a podnětů, které 

určitě využijeme v praxi. 

 

 

Petra Kotková, administrativní pracovnice a pracovnice v sociálních službách 

 

 

 

Špatný sen jménem COVID-19 

Co to má být? První šok. Nouzový stav. Co to je? Co to pro nás znamená? Nařízení  

ze dne na den. Uzavření centra, veškeré plány pryč. Nezbylo než se postavit této situaci 

čelem. 

Naši klienti byli nuceni zůstat u svých blízkých a opatrovníků. Zaměstnancům nezbylo nic 

jiného než se rychle vzpamatovat s psychicky náročným obdobím. Co bude dál? Sehnat 

ochranné pomůcky a dezinfekci. Kde sehnat roušky? Nezbylo než sednout k šicímu stroji 

a šít a šít. Kdo neuměl šít, tak stříhal, navlékal tkalouny, pral, žehlil. Šilo se z materiálů, 

kdo co měl doma. Bylo nutné zabezpečit co nejvíce lidí. Ušilo se bezmála 2000 roušek. 
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Pro naše klienty, rodiny, sponzory, prodavačky, lékárny i firmy, kterým roušky byly 

nabídnuty. Kdo měl ruce, tak se zapojil. Tato situace byla pro všechny nadmíru vysilující.  

 

V tuto dobu bylo nutné zajišťovat i osobní asistenci. Ta byla omezena na nákupy  

a základní pomoc tak, aby nikdo nebyl ohrožen. 

Koncem května se již zdálo, že je vše v pořádku, centrum bylo připraveno k obnovení 

provozu. Klienti se s velkou radostí vrátili. Chod centra se přizpůsobil všem, aby se 

zajistila bezpečnost. Spoustu času se trávilo na zahradě v menších skupinách. Nutné bylo 

dbát na větší hygienu rukou, sledovat teploty a zdravotní stav jak u klientů, tak i 

zaměstnanců. Větší dezinfikování vnitřních prostor a pomůcek. Nákupy a výlety byly 

nahrazeny jinými aktivitami. 

Čas plynul do podzimních 

měsíců, dá se říct bez 

problémů. Překvapení! U 

některých zaměstnanců  

i klientů se objevila zvýšená 

teplota, nachlazení. Je to jen 

nachlazení?  

A je to tu! Mnozí zůstali raději 

doma. Karanténa. Opět 

omezení provozu našeho 

centra. Klienti znovu doma. 

Dezinfekce prostor, aut a 

všeho co se dá. Testování na 
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COVID-19. U někoho se virus potvrdil, u někoho ne. Naštěstí vše odeznělo a to bez 

horšího průběhu. 

Listopadové otevření centra. Hned je veseleji. Klienti opět mezi námi. Všichni se těší  

na normální chod zařízení.  

Už nikdy více! Probuzení se ze špatného snu.  

A jede se dál!!! 

 

 

Eva Jandová, pracovnice v sociálních službách 

 

 

 

 

Šicí dílna v našem centru 

V letošním roce jsme navázali na ty předešlé, kdy jsme se začali v rámci sociálně 

terapeutických činností více věnovat šití různých výrobků. Ať už to byly tašky, chňapky, 

trpaslíci, sedáky na židle, nové polstrování na houpačky. Letos jsme se především 

zabývali šitím roušek, které 

vzhledem k probíhající 

pandemii byly zapotřebí.  

Někteří klienti se posunuli 

opravdu daleko. Překonali 

počáteční obavy, možná i 

sami sebe a poprvé v životě 

se posadili za šicí stroj. 

Začali se na něm učit, což je 

pro většinu z nich velice 

náročná věc. Zvládnout 

koordinaci rukou, nohy a 

očí není vůbec lehké.  
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Poznat na vlastní kůži co stroj dokáže je daleko těžší než se dívat na někoho, kdo se tomu 

věnuje řadu let. 

Učili se stroj navlékat, šít na papíře bez nití po 

předem předkreslené čáře, udržet rovinu a přitom 

si hlídat prsty, nebrzdit rychlost stroje silou, ale 

ovládat ji citem v noze na šicí šlapku. Při práci na 

šicím stoji je velmi podstatné dbát na bezpečnost, 

předcházet úrazům.   

Šití na stroji byla ale až konečná fáze, věnovali jsme 

se i ostatním činnostem, které mu předcházejí tj. 

celý pracovní postup jednotlivých výrobků. Od 

kreslení střihu na papír, látku, rovnání látky, 

stříhání, špendlení, stehování aj. Jednou z fází bylo také párání, kdy je také velice důležité 

dávat si pozor, aby se látka neproděravěla a výrobek se nezničil. Páráním je i možné 

napravit něco co se nepovedlo a o to pak může být výrobek kvalitnější. 

Naše šicí dílna není jen o výrobcích ale pro 

někoho i zopakovaní kdysi nabitých dovedností, 

které jsou důležité pro běžný život. Pro jiné 

znamená pobyt v šicí dílně naučit se novou 

dovednost, tak aby je nezaskočila taková běžná 

věc, jako je upadlý knoflík nebo roztržené 

kalhoty. A oni si 

dokážou sami bez 

zásahu další osoby 

pomoci. Naučí se i spolupráci mezi sebou, když vidí, že se 

jejich kamarád trápí s něčím, co mu nejde třeba navlékání 

jehly, udělání uzlíku, tak mu nabídnou svoji pomoc a dělá 

jim to opravdovou radost, pocit důležitosti snižování propasti mezi lidmi zdravými a 

postiženými. 

 

 

Jana Soukupová, pracovnice v sociálních službách 
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Dárek k narozeninám 

Jménem klientů a zaměstnanců Centra LADA ze srdce děkujeme za dlouholetou 

spolupráci rodině Vašinových. Jejich podpora a 

dary pro naše zařízení hodně znamenají.  

Při příležitosti významného životního jubilea 

paní Vašinové klienti ve spolupráci s 

pracovníky vyrobili „Hmyzí domeček“. 

Domeček je vysoký 160 cm a široký 100 cm. Je 

rozdělen na několik pater, přičemž každé patro 

je vyplněno různými materiály (šišky, cihly, 

dřevěné hranoly). Pak byly do dřevěných 

hranolů a cihel vyvrtány otvory rozdílných 

velikostí, 

pro různé druhy hmyzu. Paní předsedkyně Jana 

Moravcová domeček po dokončení předala osobně. 

Všem nám bylo líto, že jsme kvůli opatřením 

spojených s epidemií koronaviru nemohli být přímo 

u předání.  

Po předání dárku jsme dostali od paní Vašinové 

děkovný e-mail, který nám udělal ohromnou radost. 

Výrobek se jí velmi líbil a potěšil ji. Tímto ještě 

jednou děkujeme a přejeme celé rodině Vašinových 

pevné zdraví a již nyní se těšíme na brzké shledání.   

 

 

Marek Gajdica, pracovník v sociálních službách  

 

 

 

 

Rok 2020 pohledem pracovnice osobní asistence 
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Do Centra LADA jsem nastoupila v červenci letošního roku. Pracuji jak v denním centru, 

tak i v osobní asistenci. V předešlých letech jsem pracovala v sociálních službách se 

seniory. Práce v osobní asistenci mě velmi baví, oproti pobytovým službám je  

na klienty mnohem více času, který je zapotřebí k zajištění péče. Vyhovuje mi, že se při 

poskytování služby spoléhám sama na sebe a současně cítím zázemí kolegů v centru, 

kteří mi rádi poradí i pomůžou.   

Poslání osobní asistence je velmi výstižně 

definováno již na úvodu naší výroční 

zprávy. Snažíme se našim klientům vyjít 

maximálně vstříc i v  nelehké době, která 

nás provázela téměř celý rok. Zahalení 

v rouškách a s dezinfekcí v ruce. 

Poskytujeme službu, která zahrnuje nejen 

osobní hygienu, pomoc s běžnými 

činnostmi v domácnosti, doprovod 

k lékaři či na nákupy, ale také radu, vlídné 

slovo, úsměv či pohlazení. Zkrátka vše co je potřebné k běžnému životu. Na konci 

prázdnin jsme za přispění různých sponzorů koupili nové auto, které je potřebným 

pomocníkem v naší práci. 

Práce mě velmi baví a to i díky tomu, že člověk viditelně pociťuje zpětnou vazbu. Vždycky 

mě potěší úsměv klienta, jeho milé slovo nebo vyjádření vděčnosti za to,  

že naše služba vůbec poskytuje tak potřebné služby.  

 

 

Věra Míková, pracovnice v sociálních službách 

 

 

 

Mimořádná bezpečnostní a dezinfekční opatření v našem centru 

Rok 2020 nebyl příliš pozitivní. Na počátku se v České republice objevila epidemie virové 

nemoci COVID – 19, která s sebou přinesla, mnoho nepříjemností. Jelikož se virus 

v okolních státech, ale i u nás, šířil velmi rychle, vyhlásila vláda v polovině března nouzový 

stav a zavedla mnoho opatření. Opatření se týkala i všech sociálních služeb.  
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My i naši klienti jsme museli dodržovat zvýšená hygienická a dezinfekční opatřeni. Došlo 
k pravidelnému měření teploty u všech příchozích do budovy či vozů. Důraz jsme také 

kladli na pravidelnou dezinfekci rukou a 
nošení roušek. Každý den jsme průběžně 
dezinfikovali vnitřní prostory včetně 
sociálního zázemí, pravidelně větrali, 
dezinfikovali veškeré povrchy (židle, kliky, 
madla, stoly, apod.), auta  
a předměty, kterých se klienti a my všichni 
dotýkali (stavebnice, společenské hry, 
masážní pomůcky, míče, trenažery).  
U klientského vstupu do hlavní místností 
jsme nainstalovali dekontaminační 

rohožku ,,Biomaster“, abychom snížili možnost znečistění vnitřních podlahových 
povrchů. Dále jsme pořídili mechanické a automatické dávkovače dezinfekce, které jsme 
plnili lihovou či solnou dezinfekci (tekutou a gelovou). Ve větší míře jsme nakoupili či 
sponzorsky získali dezinfekční prostředky a ochranné pomůcky (tekutá mýdla, papírové 
ubrousky, rukavice, roušky, respirátory, ochranné štíty aj.). 
 
V říjnu opět došlo k šíření viru, a to v mnohem větším měřítku, než tomu bylo na jaře. I 
proto jsme zakoupili mobilní dezinfekční 
jednotku ,,DryFog", která nám nabízí 
široké možnosti komplexní dezinfekce  
i zvlhčování prostor pomocí suché mlhy. 
Při dezinfekci dochází k rozprašování 
Sanosylu (prostředek s obsahem stříbra). 
Mikroskopické kapičky tohoto prostředku 
pak dokáží zničit viry, bakterie, a to  
v jakémkoliv prostředí bez poškození 
veškerých předmětů či smáčení osob  
s účinnosti až tři týdny. Pořízení přístroje přináší nejen bezpečnou a účinnou dezinfekci 
všech prostor našeho zařízení (včetně dezinfekce aut), ale také dodává pocit bezpečí  
a ochrany.  
 
I když situace byla vážná, stále jsme se snažili našim klientům poskytovat služby v plném 
rozsahu. 
 

 
 
 
Eva Prošková, uklízečka a pomocnice v sociálních službách 
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Pohled údržbáře na rok 2020 

Jsem kutil. Mám rád práci v dílně a ani 

práce venku, na zahradě mi nedělá žádný 

problém. Rád kutím a opravuji v naší LADĚ 

cokoliv je potřeba.  

Za zmínku v letošním roce rozhodně stojí 

mnohé venkovní úpravy, které opět ještě 

více zvelebily naši zahradu. Celkem se 

vydařila nová dřevěná podlaha ve 

venkovním altánu včetně přístupového 

chodníku a zábradlí. Podlahové palubky 

byly již připraveny z dřívějška, tak jsem je 

upravil podle potřeby a začal je pasovat na 

rám v budoucí podlaze. Když bylo hotovo, vše jsem ještě olištoval.  

Tak a teď ještě terén kolem altánu. Navozenou hlínu jsem rozrovnal a na ní poskládal 

kameny přivezené ze stavby. A bylo hotovo. Měl jsem radost, že se dílo zdařilo a že se 

líbilo. 

 

 

Milan Rokos, údržbář 
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Hezký a jediný výlet v tomto roce 

Od prvních záblesků babího léta jsme se všichni těšili na výlet do jižních Čech. Cílem naší 

cesty se v polovině září stal zámek Červená Lhota.   

Dorazili jsme celkem brzy, ještě nebylo ani otevřeno. To nám však nevadilo. Vydali jsme 

se po hrázi zámeckého rybníka, který byl ale 

z důvodu květnové havarijní události 

vypuštěn. Naskytl se nám smutný pohled na 

opuštěné pramice, které zůstaly uvízlé na 

vyschlé ploše. U renesanční kaple Nejsvětější 

Trojice jsme zavzpomínali na pohádku „ 

Zlatovláska“, kterou zde filmaři před mnoha 

lety natočili. Z vršku od kaple byl nádherný 

pohled na celý zámek i okolí. Chvilinku jsme 

poseděli, udělali pár fotografií a pojedli 

malou svačinku. Pak nastal čas přejít přes most na zámecké nádvoří, kde jsme navštívili 

obchůdek se suvenýry, s turistickými známkami i nálepkami. Každý si pokoupil nějakou 

tu maličkost na památku a pomalu jsme se vydali nazpět k autům. 

Druhá, myslím pro mnohé z nás nejočekávanější zastávka, směřovala do černovické 

cukrárny „CAFÉ BUDÍK“. Všichni jsme se 

těšili na nějakou tu kávičku a dortík, 

zákusek či jinou lákavou laskominu. 

Poseděli jsme, popovídali a pokoukali na 

stovky vystavených budíků různého stáří.   

Domů jsme se vraceli plni dojmů 

z nádherně prožitého dne. Bylo to fajn, 

opravdu vydařený den. Všichni byli 

spokojeni a všem se moc líbilo. 

Snad bude příští rok příznivější doba k uskutečnění více takových cest ☺. 

 

 

Iva Baštová, administrativní pracovnice 
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7. Organizační schéma pracovníků k 31. 12. 2020 
 

Centrum denních služeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobní asistence 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předsedkyně 

 

Ředitel 

Členská schůze Administrativní 

práce 

Prac. v soc. službách 

1,0 

Prac. v soc. službách 

0,875 

Prac. v soc. službách 

Prac. v soc. službách 

1,0 Sociální pracovník, 

vedoucí pracovníků 

v sociálních službách 

Prac. v soc. službách 

Prac. v soc. službách 

Prac. v soc. službách 

 

Pomocné práce 

Prac. v soc. službách 

 

Zástupce ředitele 

Uklízeč a pomocník ve 

zdravot. a soc. službách 

0,75 

 

Pomocné práce 

DPP – pomocné a 

údržbářské práce 

DPP – pomocné práce 

DPP – pomocné práce 

Prac. v soc. službách 

Prac. v soc. službách 

 

Předsedkyně 

 

 

Koordinátor 

Členská schůze 

 

Sociální pracovník 

 

Osobní asistent 

 

Osobní asistent 

 

Osobní asistent 

 

Osobní asistent 

 

Osobní asistent 
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8. Rámcový plán akcí na rok 2021 
 

 

 

 

Leden 

● Online výstava – Národní muzeum     

● Bobování 

 

Únor/březen 

● Karneval 

● Oslava MDŽ 

 

Duben/květen 

● Ukliďme svět – ukliďme Česko 

● Pálení čarodějnic na zahradě 

● Den Case 

● Výjezd (Svět medúz, Konopiště, …) 

 

Červen 

● Pěší turistický výlet (Kozí Hrádek) 

● Setkání před dovolenou s grilováním 

a bubnováním na zahradě 

● Pobyt na Klepákově mlýně 

 

Červenec/srpen 

● Přespávání v domku „Pod 

Špejcharem“ 

● Návštěva hřebčína u Vašinových 

● Exkurze do firmy Hranipex 

● Výjezd (ZOO Hluboká, Klokoty Tábor) 

● Canisterapie 

 

Září 

● Společný výjezd klientů a jejich 

rodičů, opatrovníků 

● Dýňobraní 

 

 

 

 

● Účast na pacovské pouti 

● Den zemědělce – letiště Kámen 

 

Říjen 

● Týden sociálních služeb 

    – Víťa Marčík – Středověká mystéria 

● Pobyt na Klepákově mlýně 

 

Listopad 

● Benefiční koncert (ZUŠ) 

 

Prosinec 

● Zdobení vánočního stromu – SVČS 

Pacov 

● Návštěva Mikuláše, anděla a čerta 

v Centru 

● Adventní trhy Pacov 

● Návštěva předvánoční výstavy 

v Černovicích 

● Vánoční setkání v centru – 22. 12. 21 

 

 

Projekty: 

Volnočasové aktivity 

 

 

Další akce: 

Bowling/kuželky 

Návštěva pizzerie 

Posezení v cukrárně/kavárně 

Komunitní centrum Pacov 
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9. Ekonomické výsledky (zpracovala H. Karafiátová) 

   

   

V roce 2020 účtovalo občanské sdružení Centrum Lada, z.s. v soustavě podvojného  

účetnictví dle účtové osnovy a předpisů pro neziskové organizace  

   

ROZVAHA k 31. 12. 2020   

   

  Stav k 1.1.2020 Stav ke 31.12.2020 

AKTIVA 9 885 578,29 10 365 241,38 

Pozemky 90 400,00 90 400,00 

Stavby 5 505 406,29 6 288 925,99 

Samostatné movité věci 1 065 342,00 1 186 532,00 

Nedokončený hmotný majetek 3 584 403,78 3 274 232,26 

Oprávky ke stavbám -2 028 129,00 -2 256 892,00 

Oprávky k samost.movitým věcem -712 102,00 -828 274,00 

Poskytnuté krátkodobé zálohy 207 790,00 63 120,00 

Ostatní přímé daně 0,00 0,00 

Ostatní pohledávky 58 968,00 44 039,00 

Jiné pohledávky 15 000,00 0,00 

Pokladna 34 324,00 18 551,00 

Běžné účty 1 940 098,57 2 390 067,44 

Náklady příštích období 50 950,65 53 045,41 

Příjmy příštích období 73 126,00 41 494,28 

 9 885 578,29 10 365 241,38 

   

PASIVA 9 885 958,29 9 885 958,29 

Fondy 1 034 291,39 1 145 839,62 

Výsledek hospodaření  421 589,92 

Výsledek hospodaření ve schval. Řízení 211 589,41  

Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení 31 176,00  

Nerozdělený zisk minulých let 8 507 042,23 8 718 631,64 

Dohadné účty pasivní 6 740,00 4 832,00 

Dodavatelé 10 257,26 10 714,35 

Jiné závazky 66 074,00  

Ostatní přímé daně 13 410,00  

Ostatní daně a poplatky 4 998,00 3 363,00 

Výdaje příštích období  56 612,85 

Výnosy příštích období   3 658,00 

 9 885 578,29 10 365 241,38 
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Výsledovka     

Spotřeba materiálu a energie  658 162,06 

Opravy a udržování  61 992,00 

Cestovné  8 086,00 

Náklady na reprezentaci  1 566,00 

Služby  243 195,62 

Mzdové náklady  2 984 023,00 

Zákonné sociální a zdravotní pojištění  932 693,00 

Daně a poplatky  10 963,00 

Jiné ostatní náklady  110 725,00 

Odpisy hmotného majetku  344 935,00 

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku  -36 000,00 

Členské příspěvky   5 880,00 

  5 326 220,68 

   

Tržby za vlastní výrobky a ostatní tržby  11 469,00 

Tržby z prodeje služeb  478 355,17 

Tržby z reklamy  93 000,00 

Úroky  433,54 

Ostatní výnosy  57 949,00 

Příspěvek ÚP  338 658,00 

Přijaté dotace  3 964 401,00 

Přijaté dary  731 541,00 

Přijaté členské příspěvky   7 500,00 

  5 683 306,71 

   

Výsledek hospodaření za rok 2020  357 086,03 

   

   

Vyúčtování dotace kraje Vysočina pro rok 2020 426 000,00 

   

501 000 materiál 20 206,66 

501 002 drobný majetek 190,00 

501 003 kancel. Potřeby 5 853,34 

501 004 hry a učební pomůcky 8 429,00 

501 005 odborná literatura 607,00 

501 006 PHM 8 919,00 

501 007 

čistící a úklid. 

Prostředky 355,62 

518 služby 68 455,38 

521 000 mzdové náklady 301 154,00 

549 002 pojistné 11 830,00 

  CELKEM 426 000,00 
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Vyúčtování dotace MPSV za rok 2020   2 895 000,00 

   

501 000 materiál 15 321,72 

501 002 drobný majetek 9 810,00 

501 003 kancelářské potřeby 4 594,28 

501 005 odborná literatura 0,00 

501 006 spotřeba PHM 1 081,00 

501 007 

čistící a úklid. 

Prostředky 80,00 

502 001 spotřeba el. energie 34 512,00 

502 002 spotřeba vody 5 488,00 

518 služby 61 107,62 

521 000 mzdové prostředky 2 754 835,38 

549 pojistné 8 170,00 

  CELKEM 2 895 000,00 

   

Vyúčtování dotace kraj Vysočina IP VI.  za rok 2020 316 850,00 

   

501 000 materiál 6 141,50 

501 003 kancelářské potřeby 5 037,12 

501 006 PHM 2 000,00 

501 007 
čistící a úklid. 
Prostředky 60,00 

502 001 spotřeba el. energie 2 600,00 

502 002 spotřeba vody 610,00 

518 služby 33 221,88 

521+524 mzdové prostředky 266 143,50 

548 ochranné pomůcky 1 036,00 

  CELKEM 316 850,00 

   

Vyúčtování dotace MPSV (výpadky příjmů - Covid) rok 2020 140 000,00 

   

501 000 materiál 15 444,00 

501 002 drobný majetek 41 988,00 

501 006 spotřeba PHM 4 360,00 

501 007 

čistící a úklid. 

Prostředky 30,00 

518 služby 47 943,00 

521 200 mzdové prostředky 7 318,00 

548 002 ochranné pomůcky 4 743,00 

549 ostatní náklady 18 174,00 

  CELKEM 140 000,00 

   

Vyúčtování dotace MPSV (mimořádné odměny- Covid) rok 2020 24 551,00 
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521 mzdové prostředky 24 551,00 

  CELKEM 24 551,00 

10. Zpráva auditora   
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11. Poděkování 
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Naše působení je od počátků závislé na podpoře Vás všech, kterým nejsou lhostejní lidé 

s hendikepem. Jsme rádi, že mnozí, co nás podporují, stojí pevně po našem boku i 

v dobách nelehkých, tedy i v roce 2020. Za jejich přímou finanční, materiální, ale také 

morální podporu jim náleží veliký dík. 

Za podporu v první řadě děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí, Úřadu práce ČR 

– kontaktnímu pracovišti Pelhřimov, Kraji Vysočina a městu Pacov. Naši činnost také 

podpořily následující další města, městyse a obce: Arneštovice, Bratřice, Buřenice, 

Cetoraz, Čáslavsko, Dehtáře, Dubovice, Důl, Eš, Hojovice, Horní Cerekev, Horní Ves, 

Hořepník, Chýstovice, Chyšná, Ježov, Kámen, Kojčice, Košetice, Leskovice, Litohošť, 

Mezilesí, Nová Cerekev, Obrataň, Onšov, Počátky, Pošná, Proseč, Putimov, Rynárec, 

Řečice, Salačova Lhota, Samšín, Senožaty, Střítež, Ústrašín, Útěchovice pod Stražištěm, 

Útěchovičky a Velká Chyška. 

Ze srdce děkujeme za podporu či pomoc těmto nadacím, firmám a podnikatelům: 

Agrospol s.r.o., Starý Pelhřimov; AUTO Kvapil, Pacov; Bluetech s.r.o., Pacov; Čermák 

transport s.r.o., Jiřice; ČSOB pomáhá regionům; Dřevotvar – řemesla a stavby, Chýnov; 

Dřevozpracující družstvo Lukavec; Fremis a.s., Čechtice; Hranipex k.s., Humpolec a 

zaměstnanci této společnosti;  Impress s.r.o., Pacov.;  IT Artist s.r.o.; Knihkupectví U 

Hrušky, Pacov; KOH-I-NOOR, Pacov; KOS servis s.r.o., Chyšná;  KSF s.r.o., Říčany; Lékárna 

Pacov – Mgr. Jan Kolář; Liwa CZ s r.o. Pelhřimov; Microcomp Plus s.r.o., Pacov; Nadace 

Agrofert; Nadace ČEZ; Nadační fond pro Pelhřimovsko; Odvezteto.cz s. r. o., Čížkov; 

Pacovská lesní s.r.o.; Pojišťovna Kooperativa – pobočka Pelhřimov; Professional support 

s.r.o., Praha; Profi Hobby Pacov; Samsung Electronics; Sinfo s.r.o., Mladá Vožice; Spojené 

kartáčovny a.s., Pelhřimov; Status, Pacov; Střechy Dvořák s.r.o.,  Zmišovice; Tubi Italia 

Bohemia s.r.o., Kámen; UMIKOV CZ s.r.o., Nasavrky; VDV, Nadace Olgy Havlové; 

VELFREM a.s., Praha; VOD Jetřichovec; ZD Vysočina Želiv. Poděkování si také zaslouží 

místní lékaři MUDr. Jan Konečný, MUDr. Martina Mašátová, MUDr. Josef Pešek a MUDr. 

Jaroslav Tomis. 

Závěrečné díky náleží i těmto jednotlivcům podporující naši činnost: pan JUDr. Jan Bašta, 

paní Květa Brázdová, pan Jiří Dedek, pan František Dostálek, paní Eva Filipová, paní 

Miroslava Floriánová, paní Marie Hrabánková, paní Markéta Hrabánková, paní Anna 

Chaloupková, pan František Janů, pan Patrik Jíra, manželé Kačerovi, paní Hana 

Kadečková, paní Vendula Kazimourová, pan Michal Kolář, manželé Kozlerovi, paní Radka 

Lášová, manželé Machovští, pan Michal Malina, pan Ondřej Moravec, paní Petra 

Prágrová Nováková, pan Lukáš Siřiště, paní Eva Svobodová, pan Josef Šíma, pan Leoš 

Škorpík a členové Cross a Czech swim biatlonového oddílu, paní Libuše Vašinová, pan 

Radek Veselý, paní Blanka Vondrášová, pan Jiří Wastl a pan Michal Zeman. 
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Centrum LADA, z.s. si také váží a děkuje těm, kteří nás podpořili v  rámci benefičního 

běhu HraniRun, prostřednictvím veřejné sbírky a soutěže ČSOB pomáhá regionům, díky 

čemuž jsme mohli pořídit do služeb nový osobní vůz. Děkujeme i těm, kteří zde nechtěli 

být uvedeni či na které mohlo být nedopatřením zapomenuto. Poděkování za důvěru 

náleží také všem klientům našich sociálních služeb, jejich rodinám a v neposlední řadě 

také všem našim zaměstnancům za jejich obětavou a nelehkou práci.  
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Děkujeme naším hlavním partnerům za podporu 
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